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Aardbevingsrisico’s: Hoe ver moet je gaan?
ACHTERGROND

Bedum trekt drie
jaar uit voor het
verstevigen van
de scholen. Te
weinig en te laat,
oordeelt geoloog
Manuel Sintubin.
Hoe ver moet je
gaan?

MAAIKE WIND

BEDUM De scholen in het aardbe-
vingsgebied vormen een beladen
onderwerp. Als het gaat om kinde-
ren en risico’s, lopen de emoties snel
hoog op. Verhitte discussies waarin
daadwerkelijke risico’s en het gevoel
van onveiligheid door elkaar worden
gegooid, zijn vaak het resultaat.

De christelijke basisschool De Re-
genboog in Bedum is vaak onder-
werp van gesprek. Diverse ouders
maken zich grote zorgen. Toch
maakt lang niet iedereen zich druk.
Er zijn ook ouders en leraren die den-
ken dat het allemaal nog wel mee-
valt. ,,De informatieavond van dins-

dag verliep relatief rustig’’, zegt wet-
houder Menne van Dijk. ,,Er waren
zo’n 45 ouders. Veel ouders vertrou-
wen dat het veilig is.’’

De bezorgdheid van sommigen is
niet zonder reden, bleek onlangs uit
een inspectie. Deskundigen van VI-
IA, een samenwerking van Royal
HaskoningDHV en Visser & Smit
Bouw, wijzen onder meer op de zwa-
re gemetselde muren van De Regen-
boog en op de betonnen verdie-
pingsvloer. Uitgebreide maatrege-
len zijn nodig, oordeelt VIIA, liefst
binnen afzienbare termijn.

Toch moet Bedum het in tegen-
stelling tot Loppersum doen met
een tijdelijke aardbevingsbestendi-

ge school waar niet alle leerlingen te-
gelijkertijd in passen. Dat is niet ver-
standig, vindt geoloog Manuel Sint-
ubin van de Katholieke Universiteit
Leuven. ,,Een gebouw voor alle scho-
len lijkt me de te volgen weg. Ook in
Bedum. Dus níet om de beurt.’’

Overdreven? Nee, vindt de weten-
schapper. ,,Het klinkt misschien als
een overkill, maar better safe than
sorry.’’ Hij noemt het cruciaal dat
kinderen op alle scholen leren wat ze
tijdens en na een aardbeving moe-
ten doen. Het is bovendien een kans
voor de NAM, aldus Sintubin. ,,Door
snel voldoende aardbevingsbesten-
dige scholen te bouwen kan de NAM
weer wat vertrouwen creëren.’’ Manuel Sintubin.


